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Annem

Resmine bakarken gözlerim doldu
Senden ayrılalı tam üç yıl oldu
Sensiz garip dünyam sarardı soldu
Canım anam söyle şimdi nerdesin

Sensiz bu hayat bana zor geliyor
Günler aylar yıllarım kor geliyor
Her geçen  vakit  ahu zar geliyor
Canım anam söyle şimdi nerdesin

Tüm annelerin ellerinden öperim
Anneler gününü kutlarım.
Seçgün Aydın
KOCAELİ

Seçgün Aydın
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Avrupa Sevdası

Ne vicdan kaldı, nede ar,
Benziyoruz, Avrupaya,
Etek kısa, hava atar,
Benziyoruz, Avrupaya.
***********************
Nesilleri bozuyoruz,
Sınıfları, atlıyoruz,
Nikahsız dost yaşıyoruz,
Benziyoruz, Avrupaya.
************************
Şaştım kaldın ben bu işe,
Haram kattık, pişmiş aşa,
Padişahım sen çok yaşa,
Benziyoruz, Avrupaya.
*************************
Sabır taşımız çatladı,
Evlat babaya patladı,
Hoca derste  ip atladı,
Benziyoruz, Avrupada.
***********************
Dadaş sitem etti size,
Kapılmayın akılsıza,
Yakışmıyor, bunlar bize,
Benziyoruz, Avrupaya.

Seçgün Aydın
03.10.2017
Kartepe / Kocaeli

Seçgün Aydın
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Aziz Şehidim

Saldırsa da kahpe hainler sana
Görev yapardı aç susuz yan yana
Lanet olsun bunu size yapana
Hakkını helal et, aziz şehidim.

Polisim canını verdi vatana
Lanet olsun sana bomba atana
Yurt uğrunda şehit düşüp yatana
Hakkım helal olsun aziz şehidim (İ.İnan)

Vatanı milleti için çalıştı
Gecesini gündüzüne kattı
O hain saldırıda şehit düştü
Hakkını helal et aziz şehidim

Makam mevki nedir asla bilmedi
Helal ekmeğine haram katmadı
Ülkesini canından çok severdi
Hakkını helal et aziz şehidim

Derince / KOCAELİ

11.12.2016

Seçgün Aydın
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Baba Nerdesin

BABA DEMEK, CAN DEMEK,
CANI CANINA, KOL KANAT DEMEK,
BABA DEMEK,  CAN DEMEK,
BABAM, CANIM BABAM NERDESİN?

BABAM ÇOK UZAKLARDA YOK ARTIK,
GELMEK İSTESE DE GELEMEZ ARTIK,
NİYE BİZİ BIRAKTIN, GİTTİN ARTIK.
BABAM, CANIM BABAM NERDESİN?

BABA HASRETİ, GÖZÜMDE TÜTÜYOR,
SANKİ, AHA ŞİMDİ BANA DOĞRU BAKIYOR,
BABAM, İNAN SENİ ÇOK ARIYORUM,
BABAM, CANIM BABAM NERDESİN?

CANIM, CİĞERİM DİYE SÖYLERDİN,
BENİ HEP SIRTINDA TAŞIRDIN,
SABAHLARA KADAR BAŞUCUMDA BEKLERDİN,
BABAM, CANIM BABAM NERDESİN?

ŞİMDİ ARTIK YOKSUN, BEN OLDUM GARİP,
SENSİZ DÜNYA HEP MUSTARİP,
BABASIZLIK NEYMİŞ ŞİMDİ ANLADIM,
BABAM, CANIM BABAM NERDESİN?

BABA HASRETİ, BİR BAŞKA İMİŞ,
SENSİZ HAYAT, BOM BOŞ İMİŞ,
DÜNYA FANİ, BABASIZLIK ÇOK ZOR İMİŞ,
BABAM, CANIM BABAM NERDESİN?

YETER DADAŞ, YETER ARTIK,
DÜNYA FANİ, SONU YOK ARTIK,
CANIM BABAM YOK ARTIK,
BABAM, CANIM BABAM NERDESİN?

YAZAN:  SEÇGÜN AYDIN
TARİH:  10.10.2013 - DERİNCE / KOCAELİ

Seçgün Aydın
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Babam

Altı Ekim sabahı haberin geldi
Gözyaşım aktı da sel oldu babam
Kara haberin ciğerimi deldi
Gözyaşım aktı da sel oldu babam

Bir anda dünya başıma yıkıldı
Elim kolum kanatlarım kırıldı
Sanki gök kubbe ikiye yarıldı
Yüreğim yandı da kül oldu babam

Yol uzadı, zaman geçmek bilmedi
Hiç kimse gözyaşlarımı silmedi
Derya deniz kabardı da dolmadı
Diyardan diyara yol oldu babam

Bir baktım kapımız insan kaynıyor
Kimse bizi içeriye almıyor
Susmuş herkes, söylemeye kıymıyor
Diller tutuldu da lal oldu babam

Baba gözünü aç ne olur bana
Canım yavrum de bir sarıl boynuma
Teselli olamaz kimse acıma
Gidişin bizlere zül oldu babam

Boğazımda düğümlü son sözlerin
Gözümde tüter o güzel gözlerin
Aklıma kazıdın gitmez izlerin
İçimde sızılar sal oldu babam

Sırtıma dünya yükünü yükledin
Acı içinde günlerce bekledin
Cennet kokunu bana mı sakladın
Gönül bahçemize gül oldu babam

Annemden sonra kalan tek dalımdın
Sen benim canım can yoldaşımdın
Yıkılmaz Çınarın can sırdaşındın
Dünyam karardı da mil oldu babam

Kızım O dediğin güzel gelinin
Kıymadı kimseye vermedi elin
Mehtap gibi örttü üstünü senin
Seninle birlikte çöl oldu babam

Gurbette evlatların hepsi geldi
Başucunda yürekleri çok soldu
Ahmet eniştem Erzurum’da kaldı
Evlatların sana kol oldu babam

Kardeşlerin toplanmış gelmişler
Sen gidince değerini bilmişler
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Gözyaşlarını akıtıp silmişler
Kardeşlerin bize el oldu babam

Uzak diyarlardan gelenler oldu
Gelenlerin yürekleri kor doldu
Hepsi sana bol dua etti, soldu
Sevenlerin bize dil oldu babam

Hangisinin adını sayayım bilmem
Hepsi ağlıyor gözyaşı silemem
Arzu yeğeninin halini bilmem
En çok bunlar bize hal oldu babam

Baba senin için hatim iniyor
Komşular toplanmış dua ediyor
Melekler saf olmuş adın anıyor
Yapılan dualar bol oldu babam

Mekanın Cennet, kabrin nurla dolsun
Peygamberim seni yanına alsın
Hakkımız sana helali hoş olsun
Rabbime iyi bir kul oldu babam

Seçgün Aydın

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Benim köyüm

Olur'a tepeden bakar,
Kış gelince tezek yakar,
Suları hep soğuk akar,
Benim köyüm, güzel köyüm.
***
Kaledipte bağları var,
Mor menekşe dağları var,
Çimen kokan yağları var,
Benim köyüm, güzel köyüm.
***
Salor, gırgat, bandası var,
Çeşit çeşit elması var,
Çitoz, üzüm, meyvası var,
Benim köyüm, güzel köyüm.
***
Yazları yaylaya çıkar,
Gece gaz lambası yakar,
Pungarlarda asbap yıkar,
Benim köyüm, güzel köyüm.
****
Davullinin soğuk suyu,
Çok güzel kızların huyu,
Yastıkları hep kaz tüyü,
Benim köyüm, güzel köyüm.
***
Sarı yağdan kuymak eder,
Ne gam kalır, nede keder,
Çermiğe hep yaya gider,
Benim köyüm, güzel köyüm.
***
Gort mantarı yaman olur,
Yiyenlere derman olur,
Ağustosta harman olur,
Benim köyüm, güzel köyüm.
***
Dadaş dedi, sözünüzü,
Kaybetmeyin, özünüzü,
Açın artık gözünüzü,
Sahip olun köyümüze.

Seçgün Aydın
Kartepe / Kocaeli
19.10.201

Seçgün Aydın
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Biz Kimiz

Çanakkale'de dize geldi zalimler
Yine gelseler yine yeneriz elbette
İster yüz bin isterse milyon olsunlar
Yine gelseler yine yeneriz elbette

Seyit onbaşılar oldukca bizde
Kahraman milletiz tarih boyunca
Daha nice tarihler yazarız elbette
Yine gelsinler yine yeneriz elbette

Saldirsalarda dort bir yandan
Taviz vermeyiz asla vatandan
Ayrılsakta eşten anadan babadan
Yine gelseler yine yeneriz elbette

Dadaşım merak etme korkma sen
Tarihe destanlar yazarsın sen
Şaha kalktımı durmassın sen
Yine gelseler gecemez zalimler

Derince Kocaeli

Seçgün Aydın
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Bizim Fevzi Emmi

Çağlayanın gülü çiçeği
Bizim Olurlu Fevzi Emmi
Sol ayağı pekte yamandı
Bizim Olurlu Fevzi Emmi

Maliyeden emekli oldu
Tasını tarağı topladı
Oğullarını, severdi
Bizim Olurlu Fevzi Emmi

Etrafına neşe saçardı
Top peşinden yaman kaçardı
Bakışları pekde naçardı
Bizim Olurlu Fevzi Emmi

Hakkızı helal edin bize
Bizim hakkımız helal size
Duam; göze gelmeyin göze
Bizim Olurlu Fevzi Emmi.

Saygılarımla.

Seçgün Aydın
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Bülbülüm Kayboldu

Gül soldu, bülbül neylesin
Bülbül konacak, gül arar
Gül yoksa, nasıl söylesin
Bülbül, çaresiz ne yarar

Gelen giden, bülbül arar
Bülbül kayıp, kime yarar
Dost elinde, gülü sorar
Bülbül, çaresiz ne yarar

Sanma bülbül kayıp oldu
Bülbül gezer  diyar diyar
Gezdiği yerde kayboldu
Bülbül çaresiz ne yarar

Şimdi şarkıyı kim söyler
Kayıp bülbül yolun gözler
Gözler hep bülbülü özler
Bülbül, çaresiz ne yarar

Ne yapalım onsuz artık
Bülbül yok her yere baktık
Geliyor sonunda bulduk
Bülbülüm yorgun ne yarar

Derince / KOCAELİ
04.12.2016  01.32

Seçgün Aydın
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Can Karabağ

Can dedin mi, Karabağım gelir aklıma
Ermeni soysuzu kıydı, can gardaşıma
Gardaşımı vurdular, dururken kıyama
Can gardaşlarım, şehit oldu Karabağda

Dile gel Hocalı, anlat gördüklerini
Görsünler, her birinize yaptıklarını
Dünya alem duysun, senin o gür sesini
Can gardaşlarım, şehit oldu Karabağda

Benim ırkdaşına, kurşun sıkan nerdesin
Nereye gidersen git, sen cani katilsin
Yaptığın yanına kalmaz, iyi bilesin
Can gardaşlarım, şehit oldu Karabağda

Dünya döndükçe, asla eğilmez başımız
Bizler Türk oğlu Türküz, yoktur heç gaygımız
Can gardaşımla beraberdir, bu davamız
Can gardaşlarım, şehit oldu Karabağda

Tüm dünya bilsin, iki devlet bir milletiz
Karabağımda yer'iz, Türkiye'mde arş'ız
Hepimiz birliğiz, hep birlikte gardaşız
Bu dava uğruna canımızı veririz.

26.02.2017

Seçgün Aydın
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Canım Feda

Daha henüz yirmisinde
Şehit oldu can gardaşım
Vatanı için can verdi
Şehit oldu can kardaşim

Soğuk bilmez sıcak bilmez
Uyku nedir göze girmez
Nöbetleri asla bitmez
Şehit oldu can kardeşim

Hakkari'de Edirne'de
Vatanımın her yerinde
Peygamberin ocağında
Şehit oldu can kardeşim

Seçgün Aydın benim adım
Bu vatana feda canım
Varsın aksın bütün kanım
Şehit olmasın kardeşim

Derince / KOCAELİ
19.12.2016

Seçgün Aydın
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Çanakkalem

Tarihe destan yazan yerdin
Düşman postunu yere serdin
Şerefliz namerde ders verdin
Şana Şan oldun Çanakkalem

On yedilik kuzumu aldın
Zalim dünyaya umut saldın
Cephede tek başına kaldın
Cana Can oldun Çanakkalem

Dört bir taraftan gelenleri
Kurşun altında kalanları
Yapılan bütün talanları
Tene ten oldun Çanakkalem

Son neferin kalana kadar
Zaman durdu ölene kadar
Uyku göze dolana kadar
Ana an oldun Çanakkalem

Yüz binlerce can şehit düştü
Vatan için ön saflara koştu
Oluk oluk sel gibi çoştu
Kana kan oldun Çanakkalem

18.03.2017
Izmit / KOCAELİ

Seçgün Aydın
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Divane Oldum

Bir damla su olsam derelerde aksam
Aksam aksamda denizleri ulaşsam
Derelerde çakıl denizde kum olsam
Bulamazsan beni yine sever misin

Yokuşlardan sular akar hep başı boş
Nice insanlar vardır hepsi sarhoş
Nice yürekler vardır içi dolu dışı boş
Boş avare olsam yine sever misin

Bulutlarda şimşek olsam yağmur olsam,
Diyar diyar uçsam toz olsam, kuş olsam
Arasan beni  bulamazsan, kör olsam
Yıllarca geçse de beni sever misin

Dadaşım, deli oldum divane oldum
Senin uğruna Candan geçtim yoruldum
Aşkınla her daim yoğruldum,  kavruldum
Ateşte kor olsan beni sever misin

01.10.2016 23.00
Derince / KOCAELİ

Seçgün Aydın
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Dost Bulamadım

Dost dediğin arıya benzer artık anlayana
Kimi bal arısına kimi yaban arısına
Bal arısı çalışır çabalar kendi kendince
Yaban arısı çalar çırpar övünür çaldıkça

Dost dediğin, gece ile gündüz gibi olmalı
Gece olup örtmeli gündüzün aydınlatmalı
Her kötülük karşısında her daim dik durmalı
Her iyilik yapanın arkasından hep koşmalı

Dost dediğin sırrını tutabilmeli tutmalı
Tutamazsa bile seni kimseye satmamalı
Delikanlı olmalı asla yamuk olmamalı
Adam olmalı hem de sonuna kadar olmalı

Dost dediğin haksızlıklara boyun eğmemeli
Asla yalan söylememeli hep doğru olmalı
Her söylenen sözlere çabucak inanmamalı
Allah dostu gibi hep samimi dürüst olmalı

Dost dediğin her zaman hep sabırla dinlemeli
Sabrıda taşsa bile asla belli etmemeli
Hep sukut etmeli kimseyi asla üzmemeli
Ölene değil ahirete kadar dost kalmalı

Dadaşım yine yazdın doğruları kendince
Gerçek dost aradım amma bulamadın aklınca
Kim dost kim düşman bilemezsin karşılaşmayınca
Dostunu düşmanını iyi tanı yaşadıkça

30.08.2016 - 01.30
Derince / KOCAELİ

Seçgün Aydın
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Durmak Yok Beyler

Kaderin üstünde kader var dedik
Bu uğurda binlerce şehit verdik
Vatanı korumayı namus bildik
Vatan bizimdir, bölünemez beyler
Saldırılar bizi yıldırmaz beyler

İster doğu ister batıdan gelsin
Tüm Dünya bir olsun bize saldırsın
Haçlı orduları gibi bürünsün
Vatan bizimdir, bölünemez beyler
Saldılar bizi yıldırmaz beyler

Amerikadan Coniler gelseler
Uzun bacaklı Caniler gelseler
Mezardan kalksa Naziler gelseler
Vatan bizimdir, bölünemez beyler
Saldırılar bizi yıldırmaz beyler

Dadaşlar,  gakkoşlar, yiğitler bizde
Nene hatun gibi analar  bizde
Erdoğan gibi hep liderler bizde
Vatan bizimdir, bölünemez beyler
Saldırılar bizi yıldırmaz beyler

19.12.2016 - 23.36
Derince / KOCAELİ

Seçgün Aydın
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Dünya Hali

Şu kısacık hayatta dostlar bakın neler gördüm
Makam mevki yüzünden kendini satanlar gördüm
Helal lokma yemek varken haram yiyenler gördüm
Kendi öz vatanında vatanını satanlar gördüm

Hele bir bakın dostlar şu ahalinin haline
Sonunu düşünmeden boş laf konuşanlar gördüm
Dostunun arkadaşının kardeşinin malına
Utanmadan göz diken sahtekar insanlar  gördüm

Hastalıkta ve de sağlıkta her daim her yerde
Nice aciz kullar nice doymaz nefisler gördüm
Dünyayı  gezdim dolaştığım her bir köşesinde
Birbirini sırtından gizlice  vuranlar gördüm

KOÜ Umuttepe Hastanesi
22.09.2016 -12.35 İzmit / Kocaeli

Seçgün Aydın
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Ey Sevdiğim

Ey sevdiğim, yapma bana öyle
Neden benden uzaktasın söyle
Canıma can katıyorsun böyle
Gözlerin, bakışına aşığım
-----------
Gecelerde, hep seni aradı
Yıldızlarda, hep seni taradım
Senin aşkınla, inan sarardım
Sözlerin, akışına aşığım
-----------
Siyah saçının, her bir teline
O nazik, pamuk gibi eline
Kalem gibi incecik beline
Kemerler, takışına aşığım
-----------
Kalbimi bir tek sana açmıştım
Yoluna gonca güller saçmıştım
Senin için kendimden geçmiştim
Kalbinin, nakışına aşığım
-----------
Dadaş diyen, tatlı sözlerine
Gücüme güç, veren özlerine
Zümrüt karası, şu gözlerine
Sürmeler, çekişine aşığım

19.03.2017  Saat: 21.30
Derince / KOCAELİ

Seçgün Aydın
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Gönül işi

Gönül sevgi üzerine kurulur
Akan sular derelerde durulur
Gönül sevgi üzerine  kurulur
Sevgisiz gönülden hesap sorulur
******
Aşk sevgi nedir diye sakın sorma
Aşkı aramak için Mecnun olma
Kalbin aynası ol zamansız solma
Gönül sevgi üzerine kurulur
*********
Sevmek yetmez insana tek başına
Aş yoksa el kızı bakmaz kaşına
Kurban olsanda onun bakışına
Gönül sevgi üzerine kurulur
*********
Kendi güzel adı güzel olsada
Gül dalına bülbül gibi konsada
Sesi güzel şarkıları şaksada
Gönül sevgi üzerine kurulur.
***********
İstersen zengin ol istersen fakir
El kızını görmeyesin hakir
Tertemiz yüreğine olma ha kir
Gönül sevgi üzerine kurulur
Seçgün Aydın
Kartepe
16.11.2017

Seçgün Aydın
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HAK KİTABIMIZ

Oku emiri ile nazil oldu
Hira mağarasına nurlar doldu
İnsanlık ayetlerle yoğuruldu
Kitabımız Kuran-ı Kerim ile

Rabbimin doksan dokuz adı var
Okuyana ab-ı hayat tadı var
Yaşayana Cennet vaadı var
Kitabımız Kuran-ı Kerim ile

Cennet bahçesinin kapısı onda
Yaşadığımız gördüğümüz anda
Son nefes çıkarken şu benim canda
Kitabımız Kuran-ı Kerim ile

Seçgün Aydın
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Haktan Ayrılma

Hakkı aramak için yola çıkarsan
Bir mazlum insan gördüğünde hemen dur
Mazlumun hakkı yiyen zalim görürsen
Önce söz ile vur sonra el ile vur

Hakk yolunda yürürken hep adım adım
Her zaman hep Haktan haklıdan yana ol
Nerde ne zaman görürsen garip yetim
Önce elinden tut sonra da sahip ol

Her ne yaparsan yap görüyor seni Hakk
Haktan ayrılma batıla sakın sapma
Doğrunun her daim yanında olur Hakk
Yalnış yolda gidenleri dostluk yapma

Dadaşım hep Haktan haklıdan yanadır
Mazlumlara yetimlere kol kanattır
El açar Mevlaya hep duasındadır
Bilesin bu kulun hep Hakdan yanadır

12.10.2016
Derince / KOCAELİ

Seçgün Aydın
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Halep Ağlıyor

Ey İnsanlık, insanlık yok oluyor
Halep yanıyor, Halep kan ağlıyor
Her gün onlarcası şehit düşüyor
Zalimler, Halepte kan akıtıyor

Her yer harap olmuş, herkes aç susuz
İnsanlık yok olmuş, insanlık mutsuz
Çoluk çocuk perişan, halk umutsuz
Kafirler Halepte bomba atıyor

Uyanın hey beyler, Halep düşüyor
Halep düşüyor, zalim seviniyor
Mazlumun feryadı arşa varıyor
Katiller Halepte zülum yapıyor

Derince / KOCAELİ
13.12.2016

Seçgün Aydın
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Hançer gözlüm

♡♡♡ HANÇER GÖZLÜM  ♡♡♡
Yıllardır seni sabırla bekledim,
Kıymetimi bilmedin, Hançer gözlüm,
Her geçen gün günüme gün ekledim,
Kıymetimi bilmedin, Hançer gözlüm.
°°°                  °°°                          °°°
Mecnun gibi sıcak çöllere düştüm,
Aç susuz günlerce  arkandan koştum,
Senin için engin denizler aştım,
Bir gün bana gülmedin, Hançer gözlüm.
°°°                °°°                            °°°
Mangal misali yüreğim kor oldu,
Sensiz can bedenim sarardı soldu,
Gülümseyen gözlerim yaşla doldu,
Gözyaşımı silmedin, Hançer gözlüm.
°°°                 °°°
Dadaş şu alemde yalnız kalınca,
Son kez derin bir uykuya dalınca,
Azrail, son nefesimi alınca,
Mezarıma gelmedin, Hançer gözlüm.
Seçgün Aydın
KARTEPE / KOCAELİ
17.10.2017

Seçgün Aydın
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Hocalı Soykırımı

Azeri kardeşlerim Hocalıda
Şehit etti Ermeniler topluca
Kimi yedisi kimi yetmişinde
Kardeşlerim katledildi yurdunda

Kardeşime kıydınız utanmadan
Kurşunlar sıktırdınız acımadan
Bebesini ayırdız anasından
Kardeşlerim katledildi köyünde

Ne yaptılar kardeşimlerim size
Düşünün şimdi kendi kendinize
İnsanlık tükürürsün yüzünüze
Kardeşlerim katledildi evinde

Azeri kardeşim yalnız değilsin
Bu canlar hepsi senledir bilesin
Dünyaya duyulsun senin gür sesin
Kardeşlerim katledildi yerinde

Ermeni çeteleri kol kol gezdi
Can kardeşimin bedenini ezdi
Toplu mezarlara yan yana düzdü
Kardeşlerim katledildi yanında

İki Devletiz bizler bir de millet
Dünyaya bedeliz bilirsin elbet
Katliam yapanlar görsünler zillet
Kardeşlerim katledildi soyunda

Derince / KOCAELİ
21.11.2016     20.11

Seçgün Aydın

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Hurma Teyze

Mahallenin gonca gülü
Bizim komşu Hurma Teyze
Allahın sevgili kulu
Bizim komşu Hurma Teyze

O gülünce güller açar
Etrafına neşe saçar
Kötü sözden hemen kaçar
Bizim komşu Hurma Teyze

Yetmişinde delikanlı
Hiç yorulmaz elicanlı
Güler yüzlü tatlı canlı
Bizim komşu Hurma Teyze

Bir oğlu var bir kızı
Hiç kesilmez asla hızı
Çankırının keskin tuzu
Bizim komşu Hurma Teyze

Nerde görse hatır sorar
Ne olursa hayra yorar
Kimseye etmez asla ar
Bizim komşu Hurma Teyze

Kadim dostum can adaşım
Çok yürekli arkadaşım
Sensiz geçmez yazım kışım
Bizim komşu Hurma Teyze

Seçgün Aydın
Derince / KOCAELİ
24.07.2017

Seçgün Aydın
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Istanbula dolu yağdı

Yıl iki bin onyedi Temmuz ayı
İstanbula dolu yağdı taş gibi
İnsanlar aldı bundan koca payı
Istanbula dolu yağdı taş gibi

Sandım ki birden gök kubbe delindi
Kapkara bulutlar yerlere indi
Her tarafı vurdu her şey silindi
Istanbula dolu yağdı taş gibi

Böylesi bir felaket görülmedi
Saatlerce yağdı hiç yorulmadı
Denizler kabardı, tor örülmedi
Istanbul'a dolu yağdı taş gibi

Logarlar tıkandı lağamlar taştı
Sel suları tam  boyumuzu aştı
Üsküdarda halk denizle buluştu
Istanbul'a dolu yağdı taş gibi

Her tarafı su bastı  yere serdi
Balıklar uçarak karaya vurdu
Belediye çaresiz baka durdu
İstanbula dolu yağdı taş gibi

Uçaklar pistlere çakılı kaldı
Köprülerde bile trafik felç oldu
Avrasya tüneli tamamen doldu
İstanbula dolu yağdı taş gibi

Ne yapalım çare yok kaderimiz
Elden bir şey gelmezki kederimiz
Alt yapı  yok tıkanır giderimiz
İstanbula dolu yağdı taş gibi

Seçgün Aydın
27.07.2017
Derince / KOCAELİ

Seçgün Aydın
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İnsanlığa ağıt

Hayretle bakıyorum, dünyamızın haline,
İlk önce ateş değil, insanlık bulunsaydı.
Hiç kimseyi sokmuyor, kurduğu mahaline,
İlk önce ateş değil, insanlık bulunsaydı.
***************************************
Onurumuz yerlerde, sürünerek yürüyor,
Zalim girmiş kol kola, mazlumları vuruyor,
Utanmadan bakıyor, hayasızca duruyor,
İlk önce ateş değil, insanlık bulunsaydı.
***************************************
Kurtlar kuzu postuna, sinsice bürünüyor,
Karunlar birlik kurmuş, fakiri sömürüyor,
İki başlı yılanlar, dost gibi görünüyor,
İlk önce ateş değil, insanlık bulunsaydı.
***************************************
Hani Hak, hani hukuk, nerde kaldı adalet,
Ahlaksızlık diz boyu, her bir taraf rezalet,
İşte dünyanın hali, tam bir büyük felaket,
İlk önce ateş değil, insanlık bulunsaydı.
***************************************
Gözyaşları sel olmuş, analar hep ağlıyor,
Kundaktaki bebeler, yürekleri dağlıyor,
Kız erkekle nikahsız, babası bel  bağlıyor,
İlk önce ateş değil, insanlık bulunsaydı.
***************************************
Komşusunun karnı aç, kendisi tok yatıyor,
Yetim hakkı yiyenler, köşesindenk satıyor,
Sabah beşlere kadar, kumarda zar atıyor,
İlk önce ateş değil, insanlık bulunsaydı.
***************************************
Alim diye zannettik, namaz kılmaz hacılar,
Kürsüden nutuk atar, sahte olmuş hocalar,
Namusunu satıyor, beyaz giymiş bacılar,
İlk önce ateş değil, insanlık bulunsaydı.
***************************************
Hile katar işine, helal girmez kanına,
Terazisi bozuktur, dokunmaz ki kınına,
Gururlanır duramaz,  leke sürmez şanına,
İlk önce ateş değil, insanlık bulunsaydı.
***************************************
Ne yazarsam yazayım, kalem yetmez bu söze,
Yeter artık diyelim, dönelim asıl öze,
Cehaletle yarışma, kapılma akılsıza,
İlk önce ateş değil, insanlık bulunsaydı.
***************************************
Dadaşım korkma söyle, yazılmış bize kader,
Daha ne kadar sürer, bunca dert, bunca keder,
Bu düzen hiç değişmez, inan böyle gider,
İlk önce ateş değil, insanlık bulunsaydı.

https://www.antoloji.com
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Seçgün Aydın
27.07.2017
Derince / KOCAELİ

Seçgün Aydın
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Kahpe Felek

Kahpe felek almış sazı eline
Mızrap ile vurur ince teline
Dünyayı hep düşüyor birbirine
--Yeter artık bırak sazı yerine
--Yeter artık dön git kendi inine

Müslüman ülkeleri bölüyorsun
Mazlum insanları bombalıyorsun
Utanmadan özür mü  diliyorsun
--Özür falan kar etmez bilesiniz
-- Cehennemin dibine giresiniz
--Çekin gidin vatanımızdan beyler

Bak Ortadoğu Afrika dediniz
Ülkeleri parçalayıp yuttunuz
Herkesi ekmeğe muthaç ettiniz
--Sözüm size beş para etmezsiniz
-- Hepiniz zalim ve de katilsiniz

Dadaşım Sen Osmanlı torunusun
Bu oyunları çok iyi bilirsin
Hak edene sen hakkını verirsin
--Bu devran bitsin artık sona ersin
-- Zalim felek elini bizden çeksin

Derince / KOCAELİ
14.12.2016 20.25

Seçgün Aydın
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Kahraman Türk Milletine

Hele kardaş  hele bakın şu zalimin haline
Utanmadan kurşun sıktı kendi öz milletine
Vatanımda vurdu beni girdi hemen inine
Kalleşlere geçit vermedi Necip Türk Milleti

Hep birlikte kahramanca meydanlarda yürüdü
Gözünü kırpmadı şehit oldu canını verdi
Ne uçaktan korktu ne tank ne de mermi dinledi
Darbecilere dur dedi Kahraman Türk Milleti

Yedisinden yetmişine bir oldu birlik oldu
Vatan Bayrak Millet aşkı ile hep birden durdu
Hainlere karşı çıktı sel oldu kan kusturdu
Hainlere geçit vermedi  Aziz Türk Milleti

Dadaşım doludur bu gün sakın ha dokunmayın
Vatanımıza sahip olun asla uyumayın
Hainlere zalimlere sakın boyun eğmeyin
Zalimlere boyun eğmedi Şanlı Türk Milleti

Vatan uğruna canını veren şehitlerimize Allahtan rahmet gazilerimize acil şifalar dilerim.
MEKANIZ CENNET OLSUN.

21.07.2016 - 18.36 İzmit Kocaeli

Seçgün Aydın
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Kara Geceler

Gün akşam oldu, vakit çoktan geçti
İçerimde derin hüzünler saçtı
Dört bir yanımda, yara bere açtı
Sensiz geçen, şu kara gecelerde
            * * *
Ayrılık acısı beni yakıyor
Gurbet değil aşk acısı yıkıyor
Vuslat çeşmesi derinden  akıyor
Sensiz geçen, şu kara gecelerde
           * * *
Yıldızlar kararmış ışık saçmıyor
Güneş tutulmuş vakit hiç geçmiyor
Gonca güller küsmüş çiçek açmıyor
Sensiz geçen, şu kara gecelerde
           * * *
Gel Abı hayat çeşmesinden içelim
İçtikçe hep kendimizden geçelim
Durduralım bu zamanı seçelim
Sensiz geçen, şu kara gecelerde

Seçgün Aydın
Derince / KOCAELİ
23.07.2017

Seçgün Aydın
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Kaynana

Derme sakın gonca gülün dalını
Zehreyleme sevgi kovan balını
Karışma her şeye tut o dilini
Gelin değil kızın olsun kaynana

Kaynanayim diye sakin sevinme
Oğlum o paşa diye fazla övünme
Sonra ah edipte sakin dövünme
Az ama öz sözün olsun kaynana

Yemek yaparken karışma işine
Ben yaparım deme, düşme peşine
Gün gelir kazan düşer düşüne
Düşün değil özün olsun kaynana

Oğul gider yalnız evde kalırsın
El kızını hep karşına alırsın
Sanmaki bu dünyaya  nam salırsın
Namın değil hazın ol kaynana

El kızı diye yükseklerden bakma
Her söylenen söze bir isim takma
Uzak dur hele ateşinde yakma
Ateşin değil közün olsun kaynana

Seçgün Aydın
Derince / KOCAELİ
23.07.2017

Seçgün Aydın
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Kendine Gel

Nerdesin, her gün bir insan Suriyede ölüyor
Nerdesin, bak her gün  insanlık yok olup gidiyor
Kimi bir aylık kimi yetmişinde vuruluyor
Kimi daha uykusundan uyanmadan ölüyor

Yoksa insanlık ayaklar altına mı alındı
Yoksa mazallah zalimler arşamı uzandı
Belkide sanırım şu insanlık yok olup bitti
Belkide benim bildiğim o müslümanlar gitti

Dadaşım zulumle abad olunmazmış bilesin
Zalimin hakkından inşallah bir gün sen gelirsin
Bu devran böyle gitmez elbette biter bilirsin
Yeterki insanlık insanlığını yitirmesin

30.09.2016  21.13
Derince / KOCAELİ

Seçgün Aydın

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kırdın Sevdiğim

Bir anda gözüm takıldı, senin gözüne
Sevdiğimi söylemek istedim, yüzüne
Niye sen hep inandın, elin her sözüne
Benim kalbimi derinden, kırdın sevdiğim
****************************************
Kalbimi ben sana açtım, sen hiç görmedin
Arkadan koştum geldim, ama sen durmadın
Sevgimi ben sana verdim, sen vermedin
Benim sevgimi,  sen hakir gördün sevdiğim
****************************************
Ardına bakmadan uzak diyara gittin
Beni elinin tersiyle kenara ittin
Nerede olursan ol, benim için bittin
Beni Mecnun gibi çöle, verdin sevdiğim
*****************************************
Senden uzakta hayat bana zor geliyor
Gündüz vaktinde güneş bana kor geliyor
Günler, aylar, yıllarım bana hor geliyor
Beni sen tam can evinden, vurdun sevfiğim

14.03.2017 Derince / KOCAELİ

Seçgün Aydın
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Kork

Bu dünyadan banane diyen insanın
Sana kem gözle bakan gözlerinden kork
İçi dışı başka olan her insanın
Bir sağından bir de solundan kork

Helal yoldan kazanılmayan lokmanın
Haram yediği her zaman nefsinden kork
Tüyü bitmemiş yetim malı yiyenin
Yediği maldan hem de kendisinden kork

Dadaşım şükür kimseye bakmadı yan
Sana yan bakan sözde dostlarından kork
Hesap gününü iyi düşün yatma yan
Yan yatarak boşa giden günlerden kork

Derince / KOCAELİ
02.10.2016  23.15

Seçgün Aydın
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Köyümdeki günler

Köyümden ayrılalı yıllar oldu
Köyümdeki günler aklıma geldi
Gül benzim sarardı soldu
Köyümdeki günler aklıma geldi
**********
Yaz olunca yaylalara çıkardık
Güle oynayarak neşe saçardık
Lavaşları Sarı yağa banardık
Köyümdeki günler aklıma geldi
************
Akşam gaz lambasında yemek yerdik
Döşeği yorganı yere sererdik
Gün doğmadan sabah erken kalkardık
Köyümdeki günler aklıma geldi
***********
Yaylanın önünden sürü güderdik
Nerde ne varsa önüne katardık
Kuşluk vakti inek sağar içerdik
Köyümdeki günler aklıma geldi
************
İsli tavada kuymak yapardık
Derilere çeçik peynir basardık
Güz gelince yayladan inerdik
Köyümdeki günler aklıma geldi
*************
Tırpanlarla çayırlarda ot biçerdik
Kötü dikenleri tek tek seçerdik
Tapılları sıra sıra geçerdik
Köyümdeki günler aklıma geldi
**************
Ağustos ayında patos yapardık
Dirgenlerle patosa sap atardık
Tenekelerle tahılı alırdık
Köyümdeki günler aklıma geldi
***************
Tarlalarda sabanla çift sürerdik
Tapanların üstünde zor dururduk
Güzlükleri eker baharı beklerdik
Köyümdeki günler aklıma geldi
**************
Kışları bacalardan kar kürerdik
Hayallerimizi yere sürerdik
Ocak başında cağ kebabı yerdik
Köyündeki günler aklıma geldi
************
Yazma Dadaşım yazma yeter artık
Bu hasret içimizi yakar artık
Köyümüz bak gözümde tüter artık
Köyümdeki günler aklıma geldi

Seçgün Aydın
Kartepe / Kocaeli
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16.11.2017

Seçgün Aydın
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Kuru Yaprak Misali

Kuru yaprak misali, düşünce topraklara
Rüzgar alır götürür, seni uzak yerlere
Ne kadar dirensende, bakınca yapraklara
Rüzgar alır götütür, seni uzak yerlere

Bakarsın sen öylece, ardından hayatın
Gelen giden acılar yıkar seni ansızın
Hiç sorma sakın nerde nasıl diye sızın
Rüzgar alır götürür seni uzak yerlere

Kâh düşersin gurbete kâh gidersin ellere
Hüsnü zan etme sakın kendini bu ellere
Birde baktın alemde düşmüşsün dillere
Rüzgar alır götürür seni uzak yerlere

Her nerede olursan anla artık halini
Gün gelir elbet sende yutarsın o dilini
Dünyan kararınca bak kimse tutmaz elini
Rüzgar alır götürür seni uzak ellere

Düşersin elbet kara toprağa bir gün sende
Dostların arar durur senin kara gününde
Ardından okununca selaların camide
Rüzgar alır götürür seni uzak yerlere

Yüce Allahımıza açtık ellerimizi
Hesap günü gelmeden susturma dinimizi
Dualar ediyoruz kurtar ümmetimizi
Dadaşım seni de götürür uzak yerlere

Seçgün Aydın
21.11.2017
Kartepe / Kocaeli

Seçgün Aydın
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Malazgirt zaferi

*******   MALAZGİRT ZAFERİ  **********
               ================
Bin yetmiş bir yılında, Kutlu Zafer Yolunda,
Kılıçlar çekilmişti, Malazgirt Ovasında,
                             ***
Allah Allah sesleri,  gök semayı inletti
Alparslanın ordusu, Diyojeni titretti
                            ***
Sultan Alparslan önde, Alpler arkasında,
Kefenler biçilmişti, Malazgirt Ovasında,
                            ***
Kazanılan zaferle, Doğu Roma devrildi
Düşmanların etrafı, çepe çevre çevrildi.
                            ***
Anadolu kapısı, bu savaşta açıldı,
Köşe bucak her yere, İslamiyet saçıldı,
                            ***
Dünyaya ilan etti, kurduğu Otağında,
Sınırlar çizilmişti, Malazgirt Ovasında
                            ***
Seçgün Aydın
29.08.2017
Antalya

Seçgün Aydın
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Marmara depremine

Doksan dokuz yılı Ağustos ayı,
Deprem vurdu, koskoca Marmarayı,
Gök kızardı, yardı ana karayı,
Deprem vurdu, koskoca Marmarayı.
        ********  ********   *******
İnsanlar çığlık çığlığa bağırdı,
Dünya durdu ölüm bizi çağırdı,
Bu yara derin, bu yara ağırdı,
Deprem vurdu, koskoca Marmarayı.
       ******   *****    *******
Gölcükte gemiler kara vurdu,
İnsanoğlu çaresiz baka durdu,
Artçı sarsıntılar tam üç ay sürdü,
Deprem vurdu,  koskoca Marmarayı.
       ********    *****     ********
Enkaz altında saatlerce kaldık,
Aç susuz ağladık uykuya daldık,
Birbirimize sım sıkı sarıldık,
Deprem vurdu, koskoca Marmarayı.
     *******   *****  *********
İmdat sesleri yükseldi semaya,
Açtık elimizi yüce Mevlaya,
Dualar ettik ağlaya ağlaya,
Deprem vurdu, koskoca Marmarayı.
    ******  ******  *********
Adete mahşer yeri gibiydi yer,
Körfez kabarmış aslan gibi kükrer,
Boynu bükük yavrular bizi bekler,
Deprem vurdu, koskoca Marmarayı.
    *****   *****   *******
Yardım ekipleri havadan geldi,
İş makineleri enkazı deldi,
Yürekler yandı gözler yaşla doldu,
Deprem vurdu, koskoca Marmarayı.
  *****   *****   ******
Deprem değil binalar yıktı bizi,
Geride bıraktı acı ve sızı,
Hatırlattı bize fay hattımızı,
Deprem vurdu koskoca Marmarayı.
   ******   *****  ******
Dadaş acılarıza ortak oldu
Yandı yüreği kor ateşle doldu
Gül gibi  bedeni sararıp soldu
Deprem vurunca, canım Marmaraya

Saygılarımla.

Seçgün Aydın
17 Ağustos 2017
Derince / KOCAELİ

Seçgün Aydın
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Mazlumun Hakkı

Sen, ben,  o, biz, siz, onlar demeyelim
Gel birlikte el ele tutuşalım
Zalimlere hesabını soralım
Gel kardeşim gel hele bir olalım
Mazlumun hakkı için birleşelim

Fani dünya söyleyin kime kaldı
Zalim Nemrutlar bile göçüp gitti
Yaptığı zulümler kendini yaktı
Gel kardeşim gel hele bir olalım
Mazlumun hakkı için birleşelim

Çakallar gibi hep saldırsalarda
Tüm dünyayı toplayıp gelselerde
Dört bir yanımızı kuşatsalarda
Gel kardeşim gel hele bir olalım
Mazlumun hakkı için birleşim

Dadaşım biliyorum çok kızgınsın
Zalimlere karşı hep dik durmuşsun
Nerde mazlum varsa yardım etmişsin
Gel kardeşim gel hele bir olalım
Mazlumun hakkı için birleşelim.

Derince / KOCAELİ
13.12.2016  20.45

Seçgün Aydın
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Naim Süleymanoğlu

Kocaman yürekliydi,  efsaneydi  dev adam,
Kaldırırdı halteri,  titretirdi her yeri,
Kocaman  yürekliydi, efsaneydi dev adam,
Kırardı rekorları, titretirdi her eri.

Seksenaltı yılında, gelmişti ülkemize,
Halter denen o sporu, tanıttı hepimize,
Neşe, sevinç, sevgiler , katardı evimize,
Kocaman yürekliydi, efsaneydi dev adam.

Aramızdan ayrıldı, daha gencecik yaşta,
Yüreklerimiz yandı, bütün ülkemiz yasta,
Mekanın cennet olsun, Cep Herkül Naim Usta,
Kocaman yürekliydi, şahaneydi dev adam.
Seçgün Aydın
19.11.2017
Kartepe / Kocaeli

Seçgün Aydın
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Nefisle Mücadele

Köyün yanı başına, iki mezar kazdırdım,
Mezarların üstüne, şu sözleri yazdırdım;
'Her nefis ölümü tadacak' diyor Yaradan,
Vakit tamam olunca, gidiyoruz  sıradan.

Mezarların birine kör nefsimi koysunlar
Gelen giden yolcular gördüğünde doysunlar
Bir ömür boyu  nefsim ile çokça savaştım
Tam yeneceğim zaman köşe bucak sıvıştım.

Dadaşım Hakka doğru yürüyorum durmadan
Mevlam sen affet bizi hesap günü girmeden
Ölüm vakti gelmeden gerçeği görebilsek
Nefsin esri olmadan onu bir yenebilsek

Seçgün Aydın
Derince / KOCAELİ
14.11.2017

Seçgün Aydın
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Nene Hatun Torunlarıyız

Aynı cephede savaştık, birlikte şehit olduk,
Tüm düşmanları yurdumuzdan hep birlikte kovduk,
Vatan, millet, namus için bir olduk birlik olduk,
Bu vatan bizimdir, kimse asla bölemez beyler,
Çünkü bizler Nene Hatun torunlarıyız beyler.

Sarsalarsa dört bir yanımızı zalim hainler,
Vermeyiz asla vatanımızı iyi bilsinler,
Dünyayı arkalarına toplayıpta gelseler,
Bu vatan bizimdir, kimse asla bölümez beyler,
Çünkü bizler Nene Hatun torunlarıyız beyler.

Bebeler anasız büyür, vatansız büyüyemez,
Vatan olmazsa, toprakta ot bile yeşeremez,
Vatanına sahip olursan vatan bölünemez,
Bu vatan bizimdir, kimse asla bölemez beyler,
Çünkü bizler Nene Hatun torunlarıyız beyler.

30.07.2016 11.45
Derince / Kocaeli

Seçgün Aydın
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Nerdesin Leylam

Günler aylar geçti bekler dururum
Nerdesin Leylam ne olur gel artık
Sensiz bu diyarda kalmaz gururum
Nerdesin Leylam ne olur gel artık

Bülbül bile Leyla diye şakıyor
Dereler çoşmuş sel gibi akıyor
Hasretin can bedenimi yakıyor
Nerdesin Leylam ne olur gel artık

Yollara düştüm seni arıyorum
Geçen kervana seni soruyorum
Uçan kuşlara bakıp duruyorum
Nerdesin Leylam ne olur gel artık

Sevdanın kahrını çekmek  zorumuş
Hasreti yürekte sönmez korumuş
Yıllardır gözlerim bakar körümüş
Nerdesin Leylam ne olur gel artık

Seçgün Aydın
Derince / KOCAELİ
22.07.2017

Seçgün Aydın
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Okumak İstiyorum

Bırakmayın beni yaban ellere
Bırakmayın beni sivri dillere
Bırakmayın beni kötü yollara
------Sanmayın beni elin bağındayım
------Ben henüz eğitim çağındayım

On dört yaşında küçücük fidanım
Damarlarımda durmaz akar kanım
Ben insanım benimde var bir canım
------- Sanmayınki beni gelin dağındayım
------- Ben daha henüz eğitim çağındayım

Hor görmeyin sakın bana sevgiyi
Hor görmeyin sakın bana ilgiyi
Hor görmeyin sakın bana bilgiyi
--------Sanmayın beni  cahil ağındayım
--------Ben daha henüz eğitim çağındayım

İlk emirde ''Oku'' diyor Yaradan
Kaldıralım cehaleti aradan
Seslenelim tüm dünyaya buradan
---------Sanmayın beni cehil yağındayım
---------Ben daha henüz eğitim çağındayım

Seçgün Aydın
18.07.2017

Seçgün Aydın
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Osman Şeker

**** OSMAN ŞEKER ****
Hakkı hakikatı söylerim,
Mazlumlara yardım ederim,
Vatanımı ben çok severim,
Dadaşım ben, Osman Şeker'im,
                         *****
Yürek onda, cesaret onda,
Korkmadan yürür, doğru yolda,
Erzurum sevdası gönlünde,
Dadaşım ben, Osman Şeker'im.

Bir olalım, birlik olalım,
Neşe, huzur, sevgi salalım,
Hep beraber dost kalalım,
Dadaşım ben, Osman Şeker'im.

Sözümüz senet, özümüz öz,
Kimseye söylemez, kem söz,
Görmeyen gözlere, olur göz,
Dadaşım ben, Osman Şeker'im.

Saygılarımla.

Seçgün Aydın
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Öğretmenlerim

Eğitim hayatına beş yaşında başladım
Öğretmenim öğretti her şeyi adım adım
Senin dünyada eşin yoktur şimdi anladım
Hakkızı helal edin canım öğretmenlerim.

Nice insanlar nice alimler yetiştirdin
Gece gündüz demeden çok çalıştın yoruldun
Ne bize öf demiştin nede bize darıldın
Hakkızı helal edin canım öğretmenlerim.

Gözümüzün nurusuz başımızın tacısız
Bizleri yetiştiren yürekli adamsınız
Cehaletle savaşan adsız kahramanlarsız
Hakkızı helal edin canım öğretmenlerim.

Dadaşım derki beni benden iyi tanıyan
Bize kol kanat açıp bizleri hep koruyan
İçimize sevgi ve saygıyı aşılayan
Hakkızı helal edin canım öğretmenlerim.

Seçgün Aydın
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Rabbim bizi af eyle

RABBİM BİZi AF EYLE

Şu koskoca dünyada neyim kaldı,
Adım adım toprağa giriyoruz,
Her gelen kul buradan paylar aldı,
Adım adım toğrağa giriyoruz,
Rabbim Sen Hurma kulunu af eyle.
Rabbim bizleri cennette saf eyle.
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
Tek başıma yaşıyorum, yalnızım,
Nerede benim can oğlum, can kızım,
Onlar benim canıım, ciğerim, kuzum
Rabbim Sen Hurma kulunu af eyle,
Rabbim bizleri katında saf eyle.
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
Etrafına şöylesine bir baktım,
Anam babam dostlarım şimdi nerde,
Oluk oluk gözyaşları akıttım,
Anam babam dostlarım şimdi nerde,
Rabbim Sen Hurma kulunu af eyle,
Rabbim Sen Peygamberime saf eyle.

Seçgün Aydın
04.10.2017
Kartepe / Kocaeli

Seçgün Aydın
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Sabrımızı taşırma

SABRIMIZI TAŞIRMA

Iraktan bir ses geldi, ta öteden bu yana,
Sınırımın yanında, hava atan, atana,
Sözde Devlet uğruna, sandıklar mı kurulmuş,
Barzani denen illet, köpek gibi kudurmuş.
Kerkük Musul bizimdir, bunu böyle biliriz,
Bize  kafa tutanı, yeryüzünden sileriz,
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
Arkasını dayamış, Siyonist Devletine,
Acaba ne söz vermiş, bilmem ki milletine,
Irak asla bölünmez, birinin inadına,
Sandıktan Evet çıksa, eremez muradına.
Kerkük Musul bizimdir, bunu böyle biliriz,
Bize kafa tutanı, yeryüzünden sileriz.
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
Petrol falan dinlemez, kısarız vananızı,
Fazla söze gerek yok, yakarız canınızı,
Reis emri verinse, geceleyin ansızın,
Yıkarız otağını, bu şerefsiz kansızın.
Kerkük Musul bizimdir, bunu böyle biliriz
Bize kafa tutanı, yeryüzünden sileriz.
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
Sabrımızı taşırma, dön yaptığın hatadan,
Hatadan dönmek erdem, af dile Yaradandan,
Yahudiden dost olmaz, kör gözlerin bir görsün,
Gel beraber olalım, dostluğumuz hep sürsün.
Kerkük Musul bizimdir, bunu böyle biliriz,
Bize kafa tutanı, yeryüzünden sileriz.
▪▪▪▪▪▪▪▪▪
Elimden geldiğince, Hakikatı anlattım,
Kararmış kör kalplere,  bir ışık ta ben yaktım,
Yıllar önce çizilmiş, güneyde sınırımız,
Vatan, bayrak uğruna, feda olsun canımız,
Kerkük Musul bizimdir, bunu böyle biliriz,
Bize kafa tutanı, yeryüzünden sileriz.

Seçgün Aydın
03.10.2017
Kartepe / Kocaeli

Seçgün Aydın
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Seni Arıyorum

Sessiz gecelerin alaca karanlığında,
Soğuk rüzgar esiyor sağ yanımda,
Seni arıyor, şu acı çeken yüreğimde,
Sensiz gecelerin alaca karanlığında.

Kar taneleri düşüyor sesiz sedasız,
Sen geldin aklıma ve ilk buluşmamız,
Hani şu çınar altında konuşmamız,
Bunlarla avunuyor seni arıyorum.

Sevgiler hep acı ile mi bitermiş söyle,
Bizim aşkımız bitmezsin asla böyle,
Hani beni seviyordun hadi söyle,
Seni bekliyorum, Antep ilinde.

Mutluluk temelinde sevgi yatarmış,
Karşılıksız sevgi neye yararmış,
Her aşk ve sevgi böylemi bitermiş,
Ben seni mahşere dek seveceğim.

Seçgün derki ben seni sevdim derinden,
Bir haber bile göndermedin sinirinden,
Allah sabır versin seni alan yiğide,
Yine de  inan seni sevdim gönülden.

11 Eylül 1997 – Ocaklar Karakolu – Gaziantep

Seçgün Aydın
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Son Nefes

Bir fırtına koptu ta uzaklardan
Bu kopan fırtına dinmiyor, Ya Rabbi
Ya al beni de götür arkasından
Ya beni de sürükle içerine, Ya Rabbi

Bir gürültü duyuluyor uzaktan
Bu gürültü Türkün gücüdür, Ya Rabbi
Dünya hayretle izliyor, yerinden
Sen gücümüze güç ver, Ya Rabbi

Bir ezan sesi duyuldu minarelerden
Minarelerimizi ezansız bırakma, Ya Rabbi
Milletçe bir olduk, birlik oldu kalpten
Sen birliğimizi bozdurma, Ya Rabbi

Etrafımızı kuşatmış zalim düşmanlar
Düşmanlarımıza fırsat verdirme, Ya Rabbi
Şu oynanan oyunlar, kurulan tuzaklar,
Kurdukları tuzakları başlarına geçir, Ya Rabbi

Rahmansın Rahimsin, her şeye kadirsin,
Bizleri imansız, Kur’ansız bırakma, Ya Rabbi
Şu kainatın, fani dünyanın sahibisin,
Bizleri vatansız, bayraksız bırakma, Ya Rabbi

Vatanımızı gece gündüz bekleyen yürüklere
Sen güç ver, kuvvet ver koru, Ya Rabbi
Düşmanlarımızın hepsi girmeyince mezarlara
Son nefesimizi alma, Ya Rabbi, Ya Rabbi.

27.08.2016 – 09.35
Derince / KOCAELİ

Seçgün Aydın
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Son Sözüm

Dadaşlar diyarıdır, benim Olur'um
Vatan söz konusu olunca, ölürüm
Nerde bir garip varsa, arar bulurum
Soyum neslimdendir, cana candır özüm
Bu dava Hakktır,  yoktur başka bir çözüm

Dünya döndükçe eğilmez, hiç başımız
Haram su ile pişmez, bizim aşımız
Yediden yetmişe, gelsede yaşımız
Hiç bir şeyden korkmam ben, karadır gözüm
Bu dava Hakktır, yoktur başka çözüm

Aksada damarımdaki, asil kanım
Bu uğurda feda olsun, garip canım
Ezelden beri hürdür, şerefim, şanım
Düşmedi düşemez yere, bir tek sözüm
Bu dava Hakktır,  yoktur başka bir çözüm

16.03.2017
Derince / KOCAELİ

Seçgün Aydın
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Suçum neydi

Sessizce köşede, ağlayıp durdum,
Suçum neydi benim, bilemiyorum,
Haksızlık karşısında, kafa yordum,
Suçum neydi benim bilemiyorum
              *******
Dünyanın çivisi, yerinden çıkmış,
Kuzular kurdun, yerine geçmiş,
Dost bildiklerim, meğerse puştmuş,
Suçum neydi benim, bilemiyorum.
              ********
Karşımdaki dağlar, yürürmüş sandım,
Yakılan ateşte, kor gibi yandım,
Zehirli bala mı, eğmeği bandım,
Suçum neydi benim, bilemiyorum.
               ********
Bir sağına bir de soluna bakın,
İki başlı şeytanlardan, sakın,
Dadaşım sabret güzel günler yakın,
Suçum neydi inan, bulamıyorum.

02.10.2017
Kartepe  / KOCAELİ
Saygılarımla.

Seçgün Aydın
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Suriyeli Çocuk

Suriyede çocuk olmak çok zordur
Her yer karanlık herkes aç susuzdur
Her gün bir bomba üzerinizde durur
Suriyede çocuk olmak çok zordur

Sabah bomba sesiyle uyanırsın
Sağa sola durmadan hep kaçarsın
Anneni babanı hiç bulamazsın
Suriyede çocuk olmak zordur

Sen çikolata yersin onlar yemez
Sen oyunlar oynarsın onlar ağlar
Sen koşarsın onlar durmadan kaçar
Suriyede çocuk olmak zordur

Kiminin kolu kimin ayağı yok
Kiminin evi kiminin yatağı yok
Kiminin de yiyecek ekmeği yok
Suriyede çocuk olmak zordur

Hem annesiz hem babasız büyürler
Yardım edecek bir çirt el beklerler
Gidecek bir sıcak yuva ararlar
Suriyede çocuk olmak zordur

Zalim düşmanlar kudurmuş vuruyor
Her gün onlarcası toprak oluyor
Tüm dünya sessizce hep seyrediyor
Suriyede çocuk olmak zordur

Dadaşım sabret bu zulüm biter
Zalimler bu diyardan çekip gider
Suriyede çocuklar bayram eder
Suriyede çocuk olmak zordur

27.09.2016
DERİNCE / KOCAELİ

Seçgün Aydın
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Şehit Anası

Bir ana ağlıyor, mezar başında
Yavrusu şehit oldu, genç yaşında
Şehitler ölmez  yazıyor, taşında
Bir ana ağlıyor, mezar başında

Vatan millet bayrak diyerek koştu
Şimşek gibi çaktı, sel gibi çoştu
Şehitlik sana ne güzel yakıştı
Bir ana ağlıyor mezar başında

Seçgün Aydın
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Şehit Eren Bülbül

Damarında asil kanı var idi
Bakışları hainlere kor idi
Korkmadı Rabbine doğru yürüdü
----- Şehit düştü daha on beş yaşında
------ Hakka koştu daha on beş yaşında
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Askerime polise taş atmadı
Yan gelip de bahçesinde yatmadı
Hainlere vatanını satmadı
-----Şehit düştü daha on beş yaşında
---- Hakka koştu daha on beş yaşında
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Cennet bahçesine koşarak gitti
Elinin tersiyle dünyayı itti
Tekbir sesleri her yeri inletti
------Şehit düştü daha on beş yaşında
------ Hakka koştu daha on beş yaşında
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Seçgün Aydın

12.08.2017
Derince / KOCAELİ

Seçgün Aydın
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Tıp Bayramı

Gece gündüz,  demeden çalışır
Nöbet tutar, hizmet der yarışır
Ne yorulur, nede uyku uyur
Hakkızı helal edin, doktor bey

Ambulanslarda dolaşır durur
Acil vakada kendini bulur
Hemen yanı başımızda olur
Hakkızı helal edin, doktor bey

Hastelerin gülü çiçeğidir
Sevgi saygı onun hedefidir
Hastaların sevinç, neşesidir
Hakkızı helal edin, hemşirem

Dünyaya hoşgeldin bebek,  diyen
Anneme yardım eden melek,  sen
Ayrım  yapmadan bizi  beleyen
Hakkızı helal edin, can ebem

Doktor hemşirenin yardımcısı
İğneler yapar, gelir acısı
Sabırlı olur inan hepisi
Hakkızı helal et, sağlık memurum

Ödenmez sizin hakkınız sözle
Dadaşım, göze gelmeyin göze
Hakkınızı helal edin bize
Bayramınız kutlu olsun size.

Saygılarımla.

14.03.2017  Saat 21.29
Derince / KOCAELİ

Seçgün Aydın
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Türkün Gücü

Türkün gücü karadan gemileri yürüttü
Gemiler yürüdükçe kafirlerleri inletti
Türkün gücü yedi kıtada duyuldu
Türkün gücü tüm dünyayı titretti

Çanakkalede cephesinde meydan okudu
Cephelere her birini tek tek gömdü
Şimdi vakit geldi Suriye'de kükredi
Kükredikçe tüm dünyada duyuldu

Kim durabilir Türkün gücü karşında
Vur Mehmedim vur Allah aşkına
Sen vurdukça dünya döner şaşkına
Rabbim güç kuvvet versin eline ayağına

Dadaşım ben, Türk oğlu Türküm
Tüm dünyaya bedeldir benim özüm
Şaha kalktı çoşuyor kahraman ordum
Türk oğlu Türküm budur son sözüm.
.

ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN
GAZANIZ MÜBAREK OLSUN

YA ALLAH BİSMİLLAH ALLAHÜ EKBER
ORDUMUZ OLSUN DAİM MÜBAREK

EVET MEHTER MARŞI İLE GELİYORUZ

Derince / KOCAELİ
24.08.2016 14.38

Seçgün Aydın
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Utan Ey Avrupa

Ne Almanya, ne Hollanda
Medeniyet  kaldı yolda
Utan artık ey Avrupa
Yüzsüzlüğün bak ortada

Bize sen dur diyemezsin
Boyun eğmeyiz bilesin
Yere batsın ülken senin
Yediklerin bak ortada

Biz kahraman bir milletiz
Korku nedir hiç bilmeyiz
Ne tank ne de top dinleriz
Yaptıkların bak ortada

Sen çok lanet bir illetsin
Dünya alem seni bilsin
İki yüzlü bir milletsin
Yüzsüzlüğün bak ortada

Teröriste kucak açtın
Bakanıma yalnış yaptın
Topu taca şimdi attın
Sattıkların bak ortada

Kardeşime itler saldın
Sınırına setler kurdun
Kendini çok rezil ettin
Hayvanların bak ortada

Osmanlının torunuyuz
Hiç kimseden korkmuyoruz
Tek başına yürüyoruz
Şimdi bizden Kork Avrupa

12 Mart 2017
Izmit / KOCAELİ

Seçgün Aydın
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Vatanımın Polisleri

Daha henüz yirmisinde
Nöbet beklerdi her yerde
Gecenin karanlığında
Vatanımın polisleri

Vatan millet bayrak dedi
Yirmisinde şehit oldu
Korku nedir hiç bilmezdi
Vatanımın polisleri

Hakkariden Edirneye
Anadoluda Trakyaya
Gezer dururdu hep yaya
Vatanımın polisleri

Hepsi bizim evladımız
Hepsi bizim ciğerimiz
Hepsi bizim gardaşımız
Vatanımın polisleri

Önce vatan derdi hepsi
Böyle gördü her bir dersi
Hiç çıkmadı boşa sesi
Vatanımın polisleri

Dadaş gibi hepsi merttir
Anne gibi hep cömettir
Baba gibi sabırlıdır
Vatanımın polisleri

Soğuklarda sıcaklarda
Çalışır her biri anda
Suçlu kovalar sokakda
Vatanımın polisleri

13.12.2016 - 22.42
Derince / KOCAELİ

Seçgün Aydın
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Vur Allah Aşkına

İslamın son ordusu, kuşanmış  geliyor
Dosta güven,  düşmanlara korku veriyor
Hiç durmadan, zulmün üzerine gidiyor
Kahraman Mehmetçiğim vur Allah aşkına

Suriyede Irakta destanlar yazıyor
Birleşmiş Milletler hayretlere bakıyor
İranla Rusya esas duruşta bekliyor
Kahraman Mehmetçiğim vur Allah aşkına

Asya, Afrika, Avrupada hep sen varsın
Gittiğin her kıtaya, güven sen verirsin
Tüm dünyaya örnek, ordu tek sensin
Kahraman Mehmetçik vur Allah aşkına

22.12.2016   - 23.04
Derince / KOCAELİ
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Zafer Bayramı

Nice kahramanlıklar yazıldı bu günde
Ana kuzuları şehit oldu bu gündü
Nice koç yiğitler yetim kaldı bu günde
Bu günü veren Rabbime şükürler olsun
Zafer Bayramı hepinize kutlu olsun

İngilizle Fransızla Yunanla savaştık
Vatanımız için hep birlikte birlik olduk
Birlikte düşmanları yurdumuzdan kovduk
Bu günü bize veren Rabbime şükürler olsun
Zafer Bayramı hepinize kutlu olsun

Peygamberimizin müjdelediği ordu
Göğsünde iman, elinde sancağı vardı
Başkomutanla zaferden zafere koştu
Bu günü bize veren Rabbime şükürler olsun
Zafer Bayramı hepinize kutlu olsun

Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi hepsi birden
Hücüm diye bir ses duyuldu son cepheden
Kimi şehit  kimi gazi düştü yerinden
Bu günü bize veren Rabbime şükürler olsun
Zafer Bayramı hepinize  kutlu olsun
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